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  چكيده

بر عملكرد و اجزاي عملكرد برنج ) آهن، روي، مس و منگنز(به منظور اثر محلولپاشي كود حاوي عناصر كم مصرف 
اثر محلولپاشي كود ميكرو معدني در سه مرحله از  با عنوان رودبال استهبان منطقهدر  87 -88رقم شفق، تحقيقي در سال 

در  4و  3، 2، 0( به عنوان فاكتور اول و سطوح مختلف كود ميكرو معدني) قه روي، خوشه دهيپنجه زني، سا(رشد
با استفاده از طرح فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار مورد ارزيابي به عنوان فاكتور دوم ) هزار

درصد معني  1بر عملكرد برنج در سطح نتايج نشان داد كه محلولپاشي سطوح مختلف كود ميكرو معدني . قرار گرفت
جداول  مقايسه . نشداثر محلول پاشي كود ميكرو معدني در مراحل مختلف رشد بر عملكرد برنج معني دار  .دار است

در هزار است و مناسب  3ميانگين نشان داد كه بهترين سطح كود مصرفي ميكرو معدني براي محلولپاشي گياه برنج سطح 
  .رين زمان محلولپاشي مرحله ساقه روي استترين و اقتصادي ت

  .ساقه رويمحلولپاشي، كود ميكرو معدني ، عملكرد، : كليديواژگان 
  
  مقدمه 

مربوط ليكن بيشتر اين پژوهشها . ج در زمينه تغذيه صورت گرفته استتا كنون تحقيقات زيادي بر روي زراعت برن
هميت زراعت برنج در سبد غذايي با بهره گيري از تحقيقات ما با توجه به ادر كشور  .به خارج از كشور مي باشد

گياه برنج براي . انجام شده در اين زمينه ، انجام پژوهشهاي بيشتري در خصوص افزايش كم و كيفي برنج نياز است 
يكي از اهداف تامين كودهاي كم مصرف .رشد كافي و توليد ، نياز به عناصر غذايي پر مصرف و كم مصرف دارد 

صورت توام ، اين است كه با يك بار محلول پاشي بر روي مزارع و گياه بتوان عناصر كم مصرف مورد نياز را به 
نمونه خاك بيان داشتند كه شكل روي محلول در آب و  16با بررسي )  1987( و همكاران   Hazra .نمودبرآورده 

ميلي گرم در كيلو گرم با  9/1تا  9/0لي كمي از تبادلي كه بيشترين منابع سهولت قابل استفاده هستند در دامنه خي
فرم پيوند يافته با مواد آلي كه نقش مهمي  .دهندمقدار كل را تشكيل مي %  1/1ميلي گرم قرار دارند كه  5/1متوسط 

ميلي  3/2ميلي گرم در كيلو گرم با متوسط  7/2تا  9/1در تغذيه روي در برنج در اراضي پست دارد ، دامنه اي از 
برطرف محلول پاشي و مصرف خاكي از روشهاي  .مقدار كل روي را تشكيل مي دهد%  6/1م در كيلو گرم كه گر

كاربرد سطحي سولفات روي به )  Gioradano and Mortvedt   )1973طبق نظر . كردن كمبود روي است 
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انجام گرفت سه بار )  1989( و همكاران   Sarkarدر آزمايشي كه توسط  .ا خاك موثر بوداندازه ي تركيب آن ب
روز ، ميزان  10روز بعد از نشاء كاري به فواصل زماني  10درصد سولفات روي در  5/0محلول پاشي با محلول 

اثر غلظت هاي )  1995( و همكاران     Lidon .ر هكتار نسبت به شاهد افزايش دادتن د 2محصول را در حدود 
ميلي  25/1رار داده و نتيجه گرفتند كه مصرف غلظت هاي بيش از مختلف مس را در محلول غذايي مورد بررسي ق

  . گرم مس در ليتر با كوچك شدن ريشه و خوشه هاي برنج همراه بوده است
  مواد و روش ها

 .اجرا گرديد درب قلعهاز مزارع روستاي در يكي  منطقه رودبال استهبانكيلومتري  5در  1387اين پژوهش در سال 
ت تجزيه به آزمايشگاه گرفته و جه) cm 30 -0(خاك يك نمونه خاك مركب سطحي  اتبراي تعيين خصوصي

 .ارائه شده است)1(ك در جدول نتايج تجزيه خا. فرستاده شد

  .)سانتي متر  0 – 30( مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش )1(جدول

  
اثر محلولپاشي كود . تكرار انجام شد 3اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با  

به عنوان فاكتور اول و سطوح مختلف كود ) پنجه زني، ساقه روي، خوشه دهي(ميكرو معدني در سه مرحله از رشد
از برنج رقم شفق در اين پژوهش  .وم در نظر گرفته شدبه عنوان فاكتور د) در هزار 4و  3، 2، 0( ميكرو معدني
شخم بهاره ، : عمليات تهيه زمين شامل. ر سال زراعي قبل به حالت آيش بودزمين مورد آزمايش د .استفاده شد

) پادلينگ ( ور عمليات آماده سازي زمين و شل زني ، آب تخت كردن و به منظكرت بندي )لولر ( ، تسطيح ديسك
، تيمارها بر اساس نقشه بعد از عمليات تسطيح .اطراف، از تيلر استفاده گرديد ييري از تخريب مرزهااي جلوگو بر
كيلو گرم در  150( فات بر اساس نتايج آزمون خاك تمامي كودهاي فس. رح در زمين مورد نظر پياده گرديدط

انتقال نشاء در  .ر كشت استفاده گرديده به صورت زيگرم اوركيلو 50و ) كيلو گرم در هكتار  100( پتاسيم  ،)هكتار
فاصله . سانتيمتر صورت گرفت 20 × 20متري با فاصله كاشت  5 × 4نيمه اول تير ماه به زمين اصلي در كرتهاي 

متر مربع از  4براي تعيين عملكرد پس از حذف اثر حاشيه اي معادل  .متر در نظر گرفته شد 2از همديگر تيمارها 
تجزيه  .محاسبه شد% 14سپس برداشت و خرمن كوبي گرديد و عملكرد بر مبناي رطوبت وسط هر كرت انتخاب، 

  خاك اجزاء بافت  mg/kg (  26/6( فسفر قابل جذب   0- 30  )سانتيمتر ( عمق خاك 
EC  ) (پتاسيم قابل جذب   72/2  )دسي زيمنس بر مترmg/kg (  290   36  %رس  
PH 82/7   روي)mg/kg (  1/0   46  %سيلت  

  18  5شن پ  mg/kg (  61/0(منگنز   49  درصد مواد خنثي شونده
سيلتي   بافت خاكي  mg/kg (  24/0(مس   42/1  ( % )كربن آلي 

  لوم
      mg/kg (  02/1(آهن   /13  ( % ) ازت كل 
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ميانگين ها با آزمون دانكن در . انجام شد SASو تحليل آماري ميانگين نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 
  .ترسيم شدند Excellمقايسه گرديدند و نمودارها با نرم افزار % 5ماري آسطح 

  بحث و نتايج
كرد برنج رقم شفق بر عمل) پنجه ، ساقه ، خشوه ( و مراحل رشد تاثير سطوح مختلف كود ميكرومعدني  )1(جدول 

مشاهده ميگردد تيمارهاي سطح با مقايسه ميانگين عملكرد در سطوح مختلف كود ميكرو معدني . را نشان مي دهد
كيلو  3/6868با ميانگين توليد كيلو گرم نسبت به تيمار شاهد  6/7369در هزار كود ميكرو معدني با ميانگين توليد  3

در  3ار يممشخص است ت )1(همانطوريكه از نمودار . درصد را داشته است 8/6عملكرد گرم در هكتار ، افزايش 
در هزار  4و  3و  2كود ميكرو معدني بيشترين توليد و سطح كودي صفر كمترين ولي از لحاظ آماري سطوح هزار 

  .فاوت معني داري با يكديگر ندارندود ميكرومعدني ، تك
روي نسبت به ساير مراحل  د ميكرومعدني در مراحل ساقهكوختلف محاكي از آن است كه سطوح )2(بررسي نمودار

در هزار نيز در افزايش عملكرد نسبت به ساير سطوح كودي موثر  3، سطح بيشتر داشته و در بين سطوح كودي تاثير
، )1377(نتايج افزايش عملكرد آزمايش با گزارش محققان زيادي از جمله سدري و ملكوتي .ستتر بوده ا
Uilmaz در هزار در  3ممكن است علت تاثير بيشتر محلول پاشي غلظت . مطابقت داشت) 1997(و همكاران
شت برنج درهزار، زياد بودن غلظت نمك كه باعث سوختگي نوك برگ ها به خصوص كه شرايط كا 4مقايسه با 

  .مصادف با فصل تابستان است باشد
  

  )Kg/ha(تاثير سطوح مختلف كود ميكرو معدني بدون بر و مراحل رشد بر عملكرد برنج رقم شفق -1جدول 
ميانگين مراحل 

  رشد
  مراحل رشد/ غلظت كود  0 1000/2 1000/3 1000/4

A68/7073  bc5/6843 ab9/7221 ab8/7074 ab5/7154  پنجه دهي  
A9/7237  a6/7380 a3/7502 ab6/7222 bc6846  ساقه دهي  
A18/7152  a8/7346 a59/7384 ab6/7272 c4/6604  خوشه دهي  

  Aَ3/7190 A6/7369 A7190 B3/6868  ميانگين غلظت كود  
  .تيمارهايي كه داراي حروف مشترك هستند از لحاظ آماري تفاوت معني دار ندارند
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  اثرات متقابل سطوح مختلف كود ميكرو معدني بدون بور -2نمودار

  مقايسه اثر سطوح كود معدني بدون بر -1نمودار %                              5و مراحل رشد بر عملكرد برنج رقم شفق در سطح  
  %5عملكرد برنج رقم شفق در سطح                                                                                                 

  
  نتيجه گيري كلي

. در اين پژوهش تيمارهاي سطوح مختلف كود ميكرو معدني بر روي صفات مورد آزمايش به نحوي تاثيرگذار بود 
در اين شرايط محلول . خاك باال باشد مي توان گياه را از طريق برگ تغذيه نمود pHدر شرايطي كه ميزان آهك و 

به علت بر طرف نمودن سريع كمبود، آسان تر بودن اجراي آن، كاهش سميت ناشي از تجمع اين عناصر در  پاشي
خاك، مصرف بهينه، كاهش هزينه، افزايش كمي و كيفي محصول و جلوگيري از آلودگي محيط زيست مناسب تر از 

  .مصرف خاكي است
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Survey on the effects of foliar application of mineral micro 
fertilizer(boron free) on rice( Oriza sativa L.) shafagh cultivar in 

Rodbal Estahban. 
1: MA of agriculture and teacher in minab  P.n.u 2.The member of scientific mission of Fars 

research center 3. MA of agriculture and teacher in Jahrom  P.n.u 

 
Abstract 
In order to examine the effect of foliar consumption of mineral micro fertilizer 
containing iron zinc, copper and manganese on the shafagh rice the present study was 
conducted. Micro mineral fertilizer foliar consumption considered as the first factor 
different rates (0,/1000,3/1000,4/1000) in three stages (crown budding, stemming, 
clustering) by using factorial plan in random blocks in three replication as second 
factor in Ghir and karzin city in the year : 2004- 2005. results showed that the foliar 
application in different rates of micro mineral fertilizer was significant( α=1%) on 
yield. The effect of foliar application of mineral micro fertilizer in different stages of 
growth was not significant on yield. The most effect were observed in foliar 
application with 3/1000 treatment in the stemming stage, which caused increasing of 
yield. 
 
 Keywords: application, micro mineral fertilizer, stemming, yield.   


